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ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY

DĚTI DOSTALY OD MĚSTA DÁREK

Tomášek a Nikolka pomáhali starostovi Ing. Josefu
Poláčkovi s přestřižením pásky.
Foto Michal Šafus.
První červnový den je ve znamení oslavy svátku dětí,
a tak Město Varnsdorf ve spolupráci s městskou knihovnou a domem dětí a mládeže uspořádalo slavnostní
otevření nového dětského hřiště v parku u městského
centra kultury a vzdělávání. Dopolední program byl určen
především pro děti z mateřských škol. Děti z MŠ Stonožka zahrály lužickosrbskou pohádku Koblížkova cesta
(podrobnosti na jiném místě HS). Poté se dětští diváci
se svými učitelkami nebo rodiči vydali po jednotlivých
stanovištích, aby splnili zajímavé úkoly a mohli v závěru
získat malé dárky od pořadatelů.
Vystoupení BigBandu ze ZUŠ Varnsdorf příjemně
zahájilo odpolední program plný soutěží, her a zábavy.
Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta města Ing.
Josef Poláček za asistence dětských oslavenců.
A potom už začala v nabitém sálku knihovny pohádka
Čeledín a Jakub v režii Mgr. Martiny Janákové a v provedení studentů Gymnázia Varnsdorf. Velkému zájmu se
těšila také odpolední „balonková šou“ .
Zájem, a především radost v dětských očích byly organizátorům tou nejlepší odměnou.
rm, mhra
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ZASTUPITELSTVO NESCHVÁLILO SNÍŽENÍ
PŘÍSPĚVKU ORGANIZACÍM MĚSTA
V rámci prvního bodu květnového zasedání zastupitelstva
města (ZM), ve kterém tradičně
dostávají slovo občané a hosté,
vystoupil zástupce Destinační
agentury České Švýcarsko,
o.p.s., J. Šťastný, který prezentoval záměry zvýšení turistického ruchu v oblasti Českého
Švýcarska a Šluknovska do
roku 2011.
V druhém bodě jednání se
několik zastupitelů zajímalo
o zajištění úklidu na soukromých
pozemcích (konkrétně prostranství bývalé tržnice v blízkosti
hraničního přechodu) a o likvidaci
malých ,,černých skládek“. Ty je
možné vidět na různých místech
města (chadničky, televizory
aj.) „díky“ občanům, kterým je
zatěžko tyto věci odvézt do sběrného dvora EKO servisu, kde je
mohou bezplatně odevzdat. Vedoucí odboru životního prostředí
vysvětlil, že za úklid soukromého
pozemku zodpovídá jeho vlastník. Město jej k tomu může nutit
prostřednictvím sankcí. Starosta
města přislíbil, že věci, které se
nacházejí pohozené na různých
místech města, budou tak jako
každý rok uklizeny.
V další části jednání byl
schválen nový návrh dohody
o spolupráci měst Varnsdorf, Seifhennersdorf a obcí Grossschönau.
Důvodem je, že k původní dohodě
schválené 18. 2. 2010 se nepřipojilo město Rumburk.
ZM vzalo na vědomí zprávu
o činnosti společnosti EKO
servis Varnsdorf, a.s., v roce
2009. Z uvedených údajů
vyplývá, že firma zaměstnává
31 zaměstnanců, její zisk za
tento rok činil bezmála 4 miliony
korun, což je o milion více než
v roce předchozím. V diskuzi ke

zprávě byla mj. oceněna dobrá
kvalita služeb firmy. Ředitel
EKO servisu také přislíbil, že do
poloviny června zajistí firma posekání trávy na všech sídlištích.
Termín by mohlo ovlivnit deštivé
počasí.

ZM vzalo rovněž na vědomí
zprávu o činnosti a hospodaření Technických služeb města
Varnsdorf, s. r. o., v roce 2009.
Firma zaměstnávala koncem
roku 42 pracovníků, což je o 3
Pokračování na str. 2

TANAMBOURRÉE 2010 ANEB
„O HRÁCH VŠELIJAKÝCH“

Choreografie „Balonková“ (TK Po špičkách Roztoky).
Foto M. Soukupová
První červnový víkend se letos již po dvanácté uskutečnil
v pohostinném městě Varnsdorfu celostátní festival scénického
tance Tanambourrée 2010, tentokrát s podtitulem „O hrách všelijakých“.
Festival si už našel své pevné místo v červnovém programu souborů z celé České republiky. Tentokrát se zde ke společnému tanci
sešly soubory z Jilemnice, Prahy, Brna, Ústí nad Labem, Roztok
u Prahy, Dobřichovic, Plzně a Krnova. Samozřejmě nechyběly ani
dva místní varnsdorfské soubory.
Pořadatelé festivalu Základní umělecká škola Varnsdorf
a Sdružení občanů Etuda prima připravili pro účastníky jako každoročně bohatý program. Účastníci byli přivítáni již ve čtvrtek večer
v městském divadle Pohádkovým překvapením. Studenti místního
gymnázia si pro ně připravili tři krátké dramatické výstupy. Dva
recitační vstupy si přichystaly také žačky literárně–dramatického
oboru místní základní umělecké školy.
Pátek už byl plně věnován tanci. Bohužel ani letos počasí neumožnilo tanec v zahradě mateřské školy. Sluníčko ještě nestačilo

NEPŘEHLEDNÉ KŘIŽOVATKY BUDOU OZNAČENY
OPRAVY CHODNÍKŮ ZA 3,950 mil. Kč
9. LITERÁRNÍ VARNSDORF SKONČIL
CO NÁM ŘEKL ANKETNÍ PRŮZKUMNÍK

Pokračování na str. 3

Při olympiádě
mateřských
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
• Chlapec přišel nakupovat sám

Ostrahou marketu byla přivolána hlídka městské policie
s tím, že zde mají asi čtyřletého chlapce, který nakupuje
a není s ním žádný dospělý. Strážníci na místě zjistili jeho jméno
a následně se do prodejny dostavila jeho matka, která uvedla,
že již téměř hodinu syna hledá a že je v marketu ji napadlo
posléze. Matka si syna převzala, a protože se jedná již
o několikátý případ, kdy tato paní neví, kde má dítě, byla celá
záležitost předána formou úředního záznamu pracovnicím
sociálního odboru.

• Vypalování kabelů bude mít dohru

V odlehlé části našeho města byl na kamerovém systému zjištěn stoupající dým. Vyslaná hlídka městské policie
v udané lokalitě zjistila dva muže, kteří na louce vypalovali
kabely, které poté chtěli zpeněžit ve sběrně druhotných surovin. Po provedení kontroly totožnosti oheň uhasili a byli
vykázáni z místa. Hlídka městské policie na místě pořídila
fotodokumentaci a celá záležitost byla předána na odbor
životního prostředí k dořešení.

• Krádeže v marketech

V období od 1. do 31. 5. 2010 bylo na služebnu městské
policie oznámeno celkem 21 případů podezření z krádeže
v marketech našeho města. Oproti měsíci dubnu je to o 9
případů méně. Tyto přestupky, až na několik případů předaných Policii ČR, byly řešeny blokovou pokutou strážníky
MP.
Martin Špička, velitel MP

ZE ZÁPISNÍKU POLICIE ČR
• Výtržnictví v restauraci

Ve zkráceném přípravném řízení řeší strážci zákona
z Varnsdorfu pětapadesátiletého muže, který měl v restauraci před ostatními hosty fyzicky napadnout svou
přítelkyni a způsobit jí lehká poranění. Navíc mu policisté
naměřili téměř tři promile. Útočníkovi by za výtržnictví
mohly hrozit až dva roky odnětí svobody.

• Opilý řidič neriskuje jen svůj život

Ve stavu, ve kterém by většina lidí byla ráda, že se
udrží na nohou, usedl pětapadesátiletý pán za volant. Ve
Varnsdorfu ho naštěstí zastavila hlídka. Policisté aplikovali
přístroj na dechovou zkoušku a ten na řidiče prozradil,
že má přes tři promile. Nyní proti němu vedou zkrácené
přípravné řízení. Za ohrožení pod vlivem návykové látky
hrozí hazardérovi až rok vězení.

• Do restaurace se vrátil i s automobilem

Razantním způsobem řešil spory s barmankou jednoho
podniku v okolí Varnsdorfu jednačtyřicetiletý muž. Když
konflikt vyvrcholil, vyšel výtečník ven, sedl do auta
a najel do okenní výplně restaurace. Tím způsobil škodu za
více než čtyřiadvacet tisíc korun. Událost má ještě jeden
nepříjemný dojezd v podobě podezření z poškozování cizí
věci ve zkráceném přípravném řízení. Za to mu hrozí až rok
odnětí svobody.
por. Bc. Vojtěch Haňka

NEPŘEHLEDNÉ KŘIŽOVATKY BUDOU OZNAČENY
Během měsíce června probíhá obnova veškerého vodorovného
dopravního značení na komunikacích ve městě. Dopravní komise
doporučila úpravy vybraných lokalit, kde jsou široké a nepřehledné
křižovatky. Pro lepší orientaci řidičů bude na křižovatkách ulic
Čs. mládeže x 5. května, Střední x Národní, Národní x Otáhalova,
Národní x Husova, Tyršova x Východní a T. G. Masaryka x Poštovní
provedeno vodorovné dopravní značení V5 a podélné čáry V1, V2
(http://www.dopravni-znaceni-bsmorava.cz).
rm
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více než v roce 2008. Zisk firmy
činil téměř 900 tisíc korun a byl
o 200 tisíc vyšší než v předešlém
roce. Největším zákazníkem
firmy je Město Varnsdorf. Zajímavou informací pro občany
může být, že se technické služby orientují na kácení stromů
a štěpkování.
V další části jednání vzalo ZM
na vědomí pětidenní zahraniční
služební cestu starosty města do
Dánska. Jedná se o zahraniční
odbornou exkurzi, kterou organizuje Severočeská vodárenská
společnost.
Nebyl vysloven souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o regulaci provozu
výherních hracích přístrojů na
území města Varnsdorf. Návrh
podal V. László. Důvodem
nesouhlasu zastupitelů bylo
současné projednávání nového
zákona týkajícího se řešeného
problému. K vydání nové vyhlášky je možné se vrátit po obeznámení se s novým zákonem.
ZM rozhodlo schválit změnu
zřizovací listiny Centra dětí
a mládeže Varnsdorf jako
nástupnické organizace vzhledem k tomu, že stávající název
Dům dětí a mládeže Varnsdorf
je znám široké veřejnosti a je
vyhovující.
Po vzrušené diskuzi, v níž
bylo možné slyšet výhrady
k předloženému návrhu (výhrady se mj. týkaly případů, kdy
děti ze sociálně slabých rodin
nemohou platit příspěvky), bylo
přijato usnesení o poskytnutí
finančních prostředků v rámci
Koncepce podpory sportu ve
městě Varnsdorf.
Diskuze se rozvinula k návrhu
finančního výboru na 5% snížení
nákladů na provoz příspěvkových organizací města a MěÚ.
S pádnými argumenty nesouhlasu vystoupilo i několik ředitelek
základních a mateřských škol,
které poukazovaly na to, že
se tedy nebude topit, vařit či
prát. Návrh výboru označily za
destrukční. Většina zastupitelů
návrh finančního výboru nepodpořila. Příspěvky zůstanou
na původní výši schváleného
rozpočtu města na letošní rok.
V rámci převodů majetku
města byl prodán zájemcům
nemovitý majetek v celkové
výši téměř 940 tisíc korun. Město
nabylo pozemky z majetku státu
o výměře 3 480 m2.
ZM schválilo spolufinancování projektů v oblasti vodního
hospodářství ve výši 3,639 mil.

korun. Schválilo spolufinancování projektu ,,Městská knihovna
Varnsdorf - Setkávání přes hranice“ v částce téměř 372 tisíc
korun. Tato částka představuje
10 % z celkových způsobilých
výdajů části projektu.
Schválené rozpočtové opatření č. 3 počítá s vyrovnanými
příjmy i výdaji města ve výši
1.515.963 korun.
V neformální rozpravě po
skončení jednání starosta
města vytknul předsedovi
kulturní komise, že včas
neinformoval vedení města
o potřebě uvolnit 50 tisíc korun na
provedení Beethovenovy Missy
solemnis, které je plánováno na
26. června t. r. v chrámu sv.
Petra a Pavla.
Dr. Miloslav Hoch

OPRAVY
KOMUNIKACÍ
Rada města na svém posledním zasedání schválila seznam
celoplošných oprav komunikací
a chodníků. Technologií lehké
penetrace bude opravena ulice
Znojemská. Technologií ABS
koberců budou opraveny ulice
Dvořákova, Kollárova, Wolkerova a také bude řešena havárie
opěrné zdi v ulici Kostelní. Opravy komunikací se tak vyšplhají
na 3,950 mil. korun.
Zámkovou dlažbou se opraví
chodníky v ulicích Národní, Husova, Legií, Kostelní, Čs. mládeže a schody v ulici Horní nábřeží.
Opravy chodníků si z rozpočtu
vyžádají 2,750 mil. korun.
Realizace oprav se předpokládá v průběhu července až
září letošního roku, při opravách bude částečně omezen
provoz.
rm

OPSÁNO Z ÚŘEDNÍ DESKY
Rada města rozhodla: • Vyhlásit výběrové řízení na
akci celoplošné opravy komunikací. Vyhlásit výběrové
řízení na akci celoplošné opravy chodníků. • Ukončit
s nájemcem Antonínem Hozmanem – HOZA, s.r.o., nájem
nebytových prostor v objektu na st. p. č. 2501, 2503, 2504
a 2505 v k. ú. Varnsdorf dohodou k 30. 6. 2010. • Ukončit
s nájemcem Lubomírem Jetýlkem nájem nebytových prostor v objektu na st. p. č. 2501, 2503, 2504 a 2505 v k. ú.
Varnsdorf dohodou k 31. 5. 2010. • Prodloužit dobu nájmu
nebytových prostor v č. p. 512 ve Varnsdorfu k provozování
činnosti Základní umělecké školy Varnsdorf a činností souvisejících na dobu určitou do 1. 7. 2020. • Pronajmout část p. p.
č. 500 za účelem umístění reklamního zařízení na dobu určitou
5 let za nájemné 12.000 Kč/rok. • Souhlasit s podáním žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace veřejných prostranství ve
Varnsdorfu“ do 15. výzvy ROP Severozápad a doporučit
ZM vyslovit souhlas se spolufinancováním města ve výši
7,5 %, tj. 3.218.173 Kč z celkových způsobilých výdajů projektu
42.908.966 Kč a se zajištěním předfinancování dvou etap projektu ve výši 33.985.615 Kč z rozpočtu města. • Poskytnout
finanční příspěvek o.s. NA KŘIŽOVATCE ve výši 30.000 Kč.
• Pozvat všechny navržené žáky – osobnosti jednotlivých škol - na setkání se starostou města. • Povolit výjimku z počtu dětí na
třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011. • Povolit použití znaku města Střední škole služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf za účelem zhotovení letáku
s upoutávkou na konání veřejné ekologicky zaměřené akce.
• Rada města rozhodla schválit: • Konání veřejné hudební produkce pod názvem „TANAMBOURRÉE 2010“ o.s. ETUDA PRIMA na otevřeném prostranství ve dne 5. 6. 2010 od 18.00 hod.
do 24.00 hod. • Rada města rozhodla neschválit:
• Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Festiválek
elektronické hudby vol. 3“ na otevřeném prostranství ve
dnech 25. 6.–27. 6. 2010 od 18.00 hod. do 6.00 hod. dle předloženého návrhu. • Konání veřejné hudební produkce pod
názvem „VDF Help Fest“ na otevřeném prostranství ve dnech
20. 8.–22. 8. 2010 od 13.00 do 04.00 hod. • Rada města rozhodla odvolat: Michaela Šatníka z funkce člena kulturní komise.
• Rada města rozhodla jmenovat: Mgr. Josefa Zbihleje do
funkce člena kulturní komise do konce volebního období 2006-2010. • Rada města rozhodla uložit: zdravotní komisi zpracovat
koncepci ambulantní lékařské péče na území města Varnsdorf.
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vysušit půdu rozmáčenou měsíc trvajícími dešti, proto se dopolední
program přesunul do divadla. I když se tančilo bez předchozích
zkoušek při pracovním osvětlení a na hudbu reprodukovanou
z přenosného přehrávače, kvalita vystoupení tím skoro vůbec
neutrpěla.
Po obědě se už malí i větší tanečníci rozutíkali do tanečních
dílen. Naplněný páteční program zakončilo improvizované tanečně
hudební představení v ateliéru ZUŠ, kde se podařilo roztancovat
i přítomné diváky.
V sobotu program festivalu opět pokračoval dílnami a odpoledne
tancem v netradičních prostorách. Sluníčko hřálo, jako by všem chtělo vynahradit předešlé dva ročníky. Letos se tak mohlo tančit opravdu
všude – kromě budovy ZUŠ i na nádvoří ZUŠ, na trávě za školou, na
schodech před bankou, v zahradě mateřské školy, v parku u pekárny
i u divadla. A program byl opravdu bohatý. Vedle sedmi výstupů
z tanečních a hudebních dílen mohli diváci vidět sedm choreografií
a dvě improvizovaná vystoupení. Jejich názvy byly různorodé jako
vystoupení samotná: Vykřičník, Duet pro dva, Dva se perou, třetí
se směje, Strom bájí, Nahoru nebo dolů, Balonková, Cesty od sebe
a k sobě, Kouzelná strašidelná kulička, Každý jsme nějaký, Hra na
náhodu, BAŠNSKAŠ, TA-DA-DAM, Otevřenost a Kejklíři jdou.
Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno prostorovým a světelným
zkouškám a odpoledne celý festival vyvrcholil vystoupením jednotlivých souborů v městském divadle. Program byl pestrý a střídaly
se v něm choreografie na nejrůznější témata. Letošní Tanambourrée
uteklo jako voda a nám nezbývá, než se zase rok těšit na příští
ročník, tentokrát s podtitulem Všechny barvy, co znám.
Karolína Kalinová, redakčně kráceno

13 klíčů aneb poznej své město
Ve Varnsdorfu se 21. května konal závod škol s názvem 13 klíčů
aneb poznej své město. Na tuto akci pozvalo žáky základních škol
Zdravé město Varnsdorf a organizačně byla zajištěna skautským
střediskem Lužan Varnsdorf. Závodu se zúčastnilo 16 soutěžících
družstev v kategorii Vrabčáci a Cvrčci. I přes nepříznivé počasí na
začátku soutěže panovala dobrá nálada a soutěžící se zájmem luštili
papírové rébusy, které je měly přivést na významné nebo historické
místo města (např. městská knihovna, kostel sv. Petra a Pavla, kino
Panorama, městské divadlo, sportovní hřiště). Zde si mohli soutěžící
vyzkoušet v různých disciplínách své dovednosti
a znalosti využitelné v praktickém životě. Za svůj výkon získali body
a pokračovali dál v cestě, dokud nenalezli všech 13 míst označených
třinácti klíči.
Na konci závodu byli všichni soutěžící odměněni věcnou cenou.
S největším počtem bodů se na prvním místě v kategorii Vrabčáci
umístila Základní škola Seifertova, v kategorii Cvrčci zvítězilo
družstvo Šneků Varnsdorf.
Na akci se podíleli Perník manufaktury, s .r. o., Městská
policie Varnsdorf, mladí hasiči Varnsdorf, Maso – uzeniny Vohnout
a České Švýcarsko, o. p. s., za což jim jménem Zdravého města
Varnsdorf náleží poděkování.
Romana Cupalová

Vítězné družstvo ze ZŠ Seifertova.

Foto A. Sobotková
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Další Literární Varnsdorf skončil
První červnový víkend v knihovně patřil slavnostnímu zakončení 9. ročníku soutěže
Literární Varnsdorf. Sobotní
dopolední odborný seminář pro
účastníky soutěže vedl básník
Lubomír Brožek. V odpoledním
programu proběhlo slavnostní
předání cen rámované ukázkami z nejlepších prací. Hudební
doprovod obstaral L. Brožek,
který pohotově nastoupil místo
nemocné Jany Šteflíčkové.
Večerní program byl věnován
diskuzím zúčastněných autorů
s přítomnými porotci.
Letos bylo do soutěže
přihlášeno celkem 106 prací,
z toho 74 v kategorii próza
a publicistika, 42 prací v kategorii poezie. Nejmladší účastnicí
soutěže byla čtrnáctiletá dívka,
nejstaršímu účastníkovi bylo
76 let. Bezkonkurenčně nejvzdálenější účastnicí byla Yveta
Shanfeldová z Cherry Hill v USA.
Nejkratší básní a textem v historii soutěže vůbec byla báseň
o čtyřech slovech ve dvou verších. Odborné poroty pracovaly
ve složení: próza a publicistika
– Karla Erbová, Vladimír Píša,

Den na baterky
ve Varnsdorfu
V sobotu 5. června se ve
Varnsdorfu usilovalo o překonání národního rekordu ČR ve
sběru použitých baterií a monočlánků. Iniciátorům akce „Den
na baterky“ šlo o snahu udělat
jednorázovým sběrem něco
dobrého pro životní prostředí,
zároveň rozšířit mezi obyvateli
města informace o nakládání
s nebezpečnými odpady a o možnostech jejich odevzdávání do
sběrných nádob na určených
místech.
Odměnou slunečného pětihodinového sběru vyplněného
kulturním programem s živou
hudbou kapely MALVAS, pantomimou „Popelnice“ divadla
Fortissimo, netradiční módní
přehlídkou „ekologických modelů“ a ukázkou náročného
skupinového tance v podání
skupiny STARS Varnsdorf je jistě dosažení 4. místa v přepočtu
na 1 obyvatele města. Vybrané
množství použitých baterií ve
Varnsdorfu činilo celkem 554 kg,
tedy více než třetinu absolutního
množství, které bylo posbíráno
v krajském městě. Odevzdanými
bateriemi na 1 obyvatele Varnsdorf o 4 pozice dokonce předčil
Ústí nad Labem.
Ing. Blažena Motlová

Předávání cen – zleva: moderátor M. Hrabal, porotci I. Harák,
M. Huptych, V. Křivánek, v pozadí ředitelka MěK I. Martinovská
a básnířka Miroslava Kubešová.
Foto: Zdeňka Vajsová
Petr Odehnal, poezie – Vladimír
Křivánek, Miroslav Huptych, Ivo
Harák.
Závěrem výsledky:
Kategorie poezie – první
a druhá cena nebyla udělena,
místo toho byly uděleny tři
třetí ceny – Richard Vysloužil,
Vladimír Stibor, Jana Orlová.
Ještě šest autorů získalo čestná
uznání. V kategorii publicistika
byla udělena pouze jediná třetí
cena Vojtěchu Konečnému a dvě

čestná uznání. V kategorii próza nebyla udělena první cena,
druhou cenu získala Yveta
Shanfeldová, třetí byl Vítězslav
Hospes. Kromě toho porota udělila pět čestných uznání. Z dvaatřiceti soutěžících z Varnsdorfu
a regionu uspěly výrazněji pouze
Bohuslava Legnerová z České
Kamenice a Miroslava Kubešová
z Jiříkova, které získaly čestná
uznání.
mhra

KOBLÍŽKOVA CESTA

1. června 2010 dopoledne
v rámci celodenní akce pro děti
v městském centru kultury
a vzdělávání byla uvedena dramatizace pohádky Koblížkova
cesta pro děti předškolního věku
na motivy knížky lužickosrbské
autorky Wórši Wićazové. Pohádku zhlédlo na 280 diváků, především dětí z mateřských škol ve
Varnsdorfu (250) – z kapacitních
důvodů sálku městská knihovna
uspořádala dvě představení.
Scénář napsala a kostýmy
a scénu navrhla Lenka Doležalová, která také měla na starost
režii. Pohádku zahrály děti
z mateřské školy „Stonožka“
a sklidily zasloužený dlouhotrvající potlesk. Jednalo se o jednu
z akcí pro veřejnost v rámci
projektu „Městská knihovna
Varnsdorf – Setkávání přes
hranice“ finančně podpořeného
Evropskou unií z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3/Ziel
3 spolufinancovaného ERDF. Realizace projektu je společnou prací Města Varnsdorf jako lead partnera, Městské knihovny Varnsdorf

a Zwjazku serbskich wuměłcow
v saském Budyšíně. Představení se rovněž zúčastnila
autorka příběhu o Koblížkovi
Wórša Wićazowa, také zástupci
saského partnera projektu mj.
předseda ZSW Benedikt Dyrlich
a redaktorka večerníku Serbske
nowiny Monika Dyrlichowa.
Milan Hrabal
INZERCE
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VÁLEČNÁ LÉTA JAROSLAVA RŮŽKA - závěrečný díl
Koncem měsíce dubna roku
1945 přijel do pevnosti transport
vězňů z rodného Humpolce.
Osobně jsem některé znal, za
dobu pobytu v koncentračním
táboře jich spousta zemřela.
Tím jsem jen chtěl poukázat, jak
strašná situace to pro všechny
vězně byla. Já sám mám vlastní,
osobní nedobré vzpomínky, které
z hlediska zdravotního stavu
přetrvávají dodnes. V ledových
celách jsem dostal velkou
hnisavou angínu. I když mladý,
bylo mi 22 let, jsem se pomalu
v horečkách smiřoval s tím, že je
konec. Dva dny jsem nejedl ani
to minimum, co nám dávali. Je to
pochopitelné, když člověk nejedl
ani ten krajíček chleba a teplou
vodu „polévku“, ve které bylo
rozvařeno trochu tuřínu a jeden
dva brambory, že to nemohl
dlouho vydržet. Třetího dne si
ke mně přisedl asi šedesátiletý
spoluvězeň a říkal mi: „Musíš
jíst a pít, abys přežil! Skoro celou válku jsi přežil a teď chceš
zemřít?!“ Souhlasil jsem proto,
že mě dovede k vězeňskému
lékaři MUDr. Brůžkovi. Byl také
vězeň. Německý spoluvězeň
a náš „cimrkomandant“ nahlásil
SS dozorci, že jeden nemocný
se hlásí s angínou k lékaři. Ten
souhlasil. Třetí den odpoledne
za účasti spoluvězně jsem šel
do vězeňské ordinace. Doktor Brůžek byl velmi dobrý
lékař, prohlédl mě a dal mi na
kloktání tinkturu. Chviličku to
bolelo, pálilo, ale po chvíli se mi
ulevilo. Když jsme šli zpátky do
cely, procházeli jsme kolem SS
dozorce. Ten si pravděpodobně
myslel, že nemoc předstírám,
a udeřil mě, až jsem vykašlal hlen
krve. Doprovázející spoluvězeň
mě chytil za ruku. Řekl mi, že
musím vstát, jinak se na mě gestapák vrhne. Ten viděl, jak ze
mě vyšla hrouda krve, nechal mě
být a odešel. Ten večer mi bylo
podstatně lépe a už jsem také
snědl polévku. Ještě jednou mě
doktor Brůžek pomohl, když se
v pevnosti rozšířil břišní
a skvrnitý tyfus. Dostal jsem
od něho dvě injekce. Avšak
zachránce mnoha vězňů, doktor Brůžek sám na tyfus zemřel.
O jeho smrti jsem se dozvěděl
od jeho sestry po osvobození
Rudou armádou. Byla lékařkou
Červeného kříže.
To, co jsem prožil za celou
dobu války, jsem odnesl nervovým zhroucením. Viděl jsem
umírat mnoho kamarádů, tyfus
řádil ještě dlouho po osvobození.
Museli jsme pálit šaty, nosili jsme
mrtvé. Vydržel jsem to tři dny

a potom se mnou bylo zle. Ještě
několik dnů před osvobozením
zastřelili SS dozorci přes 50
spoluvězňů. Úmysl vyvraždit
nás všechny jim však překazil
rychlý postup tankových vojsk
generála Rybalka z vojenského
frontu maršála Koněva. Po
celou válku jsme poslouchali
rádio z Moskvy a Londýna,
projevy ministra zahraničí
Jana Masaryka z Anglie nám
dodávaly odvahu. Později jsme
byli Červeným křížem převezeni
do humpolecké nemocnice.
Kdo byl na tom trochu lépe, byl
brzy propuštěn do domácího
ošetřování pod stálou lékařskou
kontrolou. Já sám jsem byl od
června 1945 do října 1945 nemocen a nervově na dně. Vážil
jsem 40 kilo. Léčit jsem se musel
několik let. Když člověk vyšel
a přežil ty hrůzy, vracejí se mu
neustále myšlenky na prožité
roky druhé světové války.
Faktem je, že válka zanechala
ve všech lidech, kteří ji prožili
a setkali se s hrůzami fašismu,
hluboké stopy na zdraví a duši.
To je jen část vzpomínek
na léta války od roku 1941 až

1945, na utrpení, které prožívali
čeští mladí lidé na nucených
pracích v koncentračních táborech. Sdělil jsem zhruba své
zážitky za 4 roky prožité války.
Nebylo možno se zmínit o všem.
Z každého prožitého roku války
by bylo možno napsat obsáhlou
reportáž. Člověk pomalu na
detaily a jednotlivé věci zapomíná. Nikdo z nás však nikdy
nezapomene na hrůzy války, na
bestialitu německého fašismu,
pro který lidé ostatních národů,
zvláště východních, nebyli lidmi.
Proto řada z nás na jednotlivé
detaily myslet ani nechce. Pro
mnohé by to znamenalo velké
rozrušení a trauma. Někteří se
nemohou ani vracet na místa,
kde prožívali utrpení. Protože
by to neunesli.
Z těchto a více důvodů se
my, členové Českého svazu
protifašistických bojovníků,
kteří jsme se 8. května 1945 podruhé narodili, spolu s ostatními
odbojáři ze všech druhů odbojové činnosti v našem pohraničním
městě Varnsdorf radujeme
z vítězství nad fašismem.
Jaroslav Růžek

Mladí varnsdorfští hasiči získávají medaile
Zakončení letošního školního roku 2009/2010 je pro mladé
varnsdorfské hasiče vskutku zajímavé a naše celoroční práce
nám přináší jeden úspěch za druhým. Dne 24. dubna jsme se
zúčastnili soutěže mladých hasičů ve Velkém Šenově. Domů
jsme si přivezli dva poháry – jeden za 2. místo v kategorii starší
a druhý rovněž za 2. místo v kategorii mladší. Dne 15. května jsme
se zúčastnili soutěže mladých hasičů v Jílovém, zde jsme rovněž
získali medailové pozice. Ve starší kategorii jsme se umístili na
3. a v mladší kategorii na 2. místě.
Hlavní a pro nás nejdůležitější závody se však konaly v sobotu
dne 22. května v Mikulášovicích, a to okresní kolo hry „Plamen
2010“, kde si jednotlivé kolektivy mladých hasičů změřily své síly,
schopnosti a dovednosti v 5 soutěžních disciplínách. V mladší
kategorii jsme se umístili na 2. místě a ve starší kategorii se nám
podařilo vybojovat rovněž krásné 2. místo. Radost nás všech ze
stříbrných medailí byla veliká.
Text a foto Lenka Holubová
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Co nám řekl „anketní průzkumník“ - 1. část
Jak už jsme avizovali v předchozím čísle, máme v redakci k dispozici 32 vrácených dotazníků „Anketního průzkumníku Hlasu severu“
(návratnost cca 1,3 %). To je málo na to, abychom vzali výsledky za
bernou minci pro další směřování našeho čtrnáctideníku. Ale nešť,
jsme rádi i za takto úzkoprofilový výstup a také za vaše konkrétní
náměty. Zde je ve stručnosti několik zjištění:
Celý obsah HS čte asi polovina respondentů, většinu článků druhá
polovina; dva čtou jen určité rubriky (konkrétně policejní zpravodajství,
dopisy čtenářů).
Co si nenechají nikdy ujít: nejčastěji policejní zpravodajství, názory
a polemiky, společenské rubriky, dění ve městě, články o historii,
kulturní zpravodajství... Naopak v kolonce „vůbec nečtu“ se nejčastěji
objevila sportovní rubrika, což ovšem neznamená, že ji zrušíme. Ještě
více lidí ji totiž hodnotilo kladně; 4x bylo navrženo zestručnění, 2x
požadovány pozvánky na sportovní akce předem.
Co v HS zcela chybí (uvádíme jen náměty, které se objevily aspoň
2x): informace z místních firem, o podnikatelích, o historii, více názorových a polemických článků. Čemu je věnováno příliš málo místa?
Zde je malá míra shody, žádný názor se neopakuje – a tak vybíráme
namátkou: nabídky volných míst - budoucnost projektů a jejich nákladnost - drby z města - celkové dění ve městě – zdravotnictví.
Čemu je věnováno nepřiměřeně mnoho místa? S přehledem
to vyhrála inzerce (6x) a po ní „osobní spory občanů“, respektive
vzájemné napadání některých přispěvatelů, „stěžovatelé“. Tato sorta
článků se objevuje také u následujícího dotazu (informace, které jsou
v HS nadbytečné).
Vraťme se k inzerci, protože jí byl věnován speciální dotaz. Většina
zaškrtla „sleduji veškerou inzerci“ (20x), „sleduji jen výběrově“ (8x). Tři
respondenti ji zcela ignorují. Naše poznámka: Inzerce – zejména ta
plošná – je pro naše noviny ekonomicky nezbytná. (Odkázány pouze
na příspěvek z městského rozpočtu by v současné podobě prostě
nepřežily.) Na druhou stranu víme, že jí v poměru k ostatnímu obsahu
nemůže být přespříliš. Pokud se sejde do jednoho čísla inzercí více
než obvykle, rozšiřujeme rozsah o dvě i více stran a vejde se nám
do novin více článků...
Další část dotazníku na čtenářích vyzvídala postoj k jednotlivým
rubrikám. Hlavní reportážní články mají jen kladné ohlasy, u informací
ze zastupitelstva a rady města už to ale tak jednoznačné není - nejčastější jsou výtky na stručnost, jednotlivě se poukazuje na
autocenzuru, účelovost, nejasnost či neúplnost informací. Z dalšího
je zřejmé, že se čtenáři velmi těší na „krimi“ rubriky a společenská
oznámení. Rozporuplný - tak jako ve výše zmíněném případě sportu - je postoj k „dopisům, názorům, polemice“: dobré, zajímavé, důležité,
přes „ujdou“ až po zdlouhavé, rozvleklé, nekonečné... Netřeba snad
dodávat, že právě autoři takových článků jsou obzvláště citliví na
redakční úpravy.
Zpráv z podniků je spíše nedostatek, zato ze škol jich je podle vás
dost, ne vždy se vám ale zdají zajímavé. Dění v kultuře, činnost spolků - s nimi vcelku spokojenost, některým se zdají moc stručné.
Zvláště zvědavi jsme byli na postoj k vlastivědně-historickým článkům a seriálům, protože už v průběhu jejich publikování se scházely
ohlasy různé. Nuže skóre: 4 ohlasy negativní proti 11 pozitivním,
nepočítaje v to 2x názor, že je v HS k historii „málo informací“.
Zprávy z regionu – ano, či ne? Podle jednoho z respondentů jen
opakujeme zprávy z jiných periodik. Ano, snažíme se jednou za čas
velmi stručně shrnout to nejpodstatnější z obcí Mikroregionu Tolštejn.
Většina těch, kdo se k rubrice vyjádřili, ji vítá, případně se jim zdá
moc stručná. Rozšíření na úkor materiálů varnsdorfských ale zatím
nehrozí.
Dostali jste, milí čtenáři, možnost označit své oblíbené a naopak
neoblíbené přispěvatele do našich novin. Se zařazením této otázky
jsme váhali, je to samozřejmě věc osobně citlivá, při malém počtu
respondentů může být výsledek zavádějící. Přesto - oblíbeni: JS
(respektive J. Sucharda) 6x, s nižšími počty „bodíků“ následují postupně ham, dr. M. Hoch, mk (resp. M. Kopecký), Ing. M. Hindrák, ZdS
(resp. Z. Sobota); neuvádíme několik dalších, zmíněných ojediněle.
Negativně se respondenti vymezili vůči příspěvkům Ing. Hindráka
(9x) a dr. Hocha (7x) a dalším třem autorům, kteří to měli za jeden
či dva „bodíky“.
Prošli jsme si první stranu dotazníku. Příště si ho otočíme z druhé
strany (mj. názory na grafiku HS, cenu, dostupnost, spolupráci s redakcí) a ocitujeme i něco od respondentů, kteří připsali něco navíc.
Za redakci ham
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Řádková inzerce

Různé
Koupím starožitnosti - kvalitní i chalupářské - též
mince, pohledy, známky, celé
sbírky. Rychlé a slušné jednání. Telefon 606 388 495,
607 662 178.
Prodám čal. sedací soupravu (rozkl. gauč, 2 křesla + 2 taburety). V dobrém stavu. Cena
dohodou. Tel. 720 382 053.
Daruji starší nábytek za
odvoz. 60. léta, dobrý stav.
Tel. 607 579 758.
Koupím do sbírky fotbalové odznaky naše i cizí, především staré. Staré odznaky
spolků velocipedistů a lyžařů,
odznaky olympijské, ev. jiné,
zajímavé. I sbírku. Platí stále.
Tel. 603 226 219.

Zaměstnání
Přijmeme kuchaře(-ku)
do restaurace Praha. Praxe
nutná. Tel. 773 636 365.
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Vzpomínka
Dne 24. června uplynou 4 smutné roky od
tragického úmrtí milovaného člověka Josefa
Mauriho. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají maminka, bratři, sestry
a družka Drahuše s rodinami.

Dne 21. června uplyne smutný rok od
chvíle, co nás navždy opustila manželka
a maminka Lenka Fridrichová.
Za celou rodinu stále vzpomíná manžel
Oldřich a dcery Olinka a Zuzanka.

Nikdy se nevrátí, co osud vzal. Nám zůstane vzpomínka jen, ale v našich srdcích
žije dál.
Dne 27. června to budou 4 roky, co
odešel syn, bratr, manžel, tatínek a děda
Jiří Laubr.
Stále vzpomínají manželka Eva, syn Jiří
a dcera Marcela s rodinami.

Dne 28. června by se dožil 80 let pan
plk. František Pytlík. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka Anna, dcera
a synové s rodinami.

Dne 22. června uplynou smutné 3 roky,
co nás navždy opustila manželka, maminka
a babička Mária Somičová.
S láskou stále vzpomíná manžel Milan,
dcera Liana a syn Milan s rodinami.

Dne 23. června ulynou 2 smutné roky, co
nás opustil milovaný syn Jaroslav Budina.
5. července vzpomene jeho nedožitých 55 let.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a synové
s rodinami.
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P oděkování
Dne 17. května jsem oslavila své významné
narozeniny. Chtěla bych poděkovat členkám
Aktivu pro občanské záležitosti MěÚ Varnsdorf, paní Homanové a Hrnčialíkové za krásné
přání a dárek.
Emílie Janáčková.
Děkujeme Městu Varnsdorf za finanční podporu akce Den dětské
radosti, která se uskutečnila dne 30. 5. v areálu sportovní haly. Dále
děkujeme těmto sponzorům:Tiskárně Trio Varnsdorf pana Dvořáka,
dm-drogerii markt, s.r.o., panu Vohnoutovi, panu Žítkovi, panu Polákovi – autodoprava Varnsdorf, paní Fabiánkové, panu Šumovi - Design centrum Varnsdorf a paní Valkové z prodejny keramiky a drobného zboží Varnsdorf. Za doprovodné akce patří poděkování mladým hasičům tentokrát pod vedením paní Holubové, panu Cibulkovi
z autoškoly Varnsdorf, paní Dvořákové s vlastními koníky. Za slovní
doprovod děkujeme panu Šimákovi.
Pracovnice DDM
Věci veřejné Varnsdorf děkují svým 824 spoluobčanům, kteří dali
naší straně v parlamentních volbách hlas. To je pro nás signálem
k přípravě na komunální volby 2010. Budeme rádi, pokud se do
příprav zapojíte i vy.
VV
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu LDN Varnsdorf, především panu primáři MUDr. Škodovi, za obětavou péči a ochotu při
léčení mé maminky Marty Němečkové i mě samotné. Eva Zíková

Z ubní

Úmrtí
Vladimír Nechvátal
91 let
Zdenka Prokopcová 80 let
Jiří Marek
64 let
Margita Ritschelová
70 let
Žofie Eichelmannová 76 let
Pavel Šimek
64 let
Františka Hovorková 100 let
Štefan Horňák
69 let
Josef Tomko
60 let
Marie Popková
86 let
Anna Prášilová
66 let
Marie Siraková
71 let
Vlasta Gašparová
68 let
Jaroslav Voháňka
57 let
Štefan Sivák
57 let
Milan Veladi
31 let

Narození
Lenka LhotákováIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Michal Paul
(Ondřej)
Pavla Borovičková
Jaromír Borovička (Lukášek)

To, že čas rány hojí, to je jen pouhé zdání,
stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.
Dne 3. června uplynulo 8 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr Vladimír Janáček.
Stále vzpomínají rodiče a sestra Jindra
s rodinou.

Blahopřání
Dne 27. června oslaví krásné 80. narozeniny moje maminka Marta Musialová.
Do dalších let přeje mnoho životního
optimismu a hlavně zdraví dcera Alena
s Láďou.

Pavlína Řezníčková
Pavel Němec
(Adam)
Lenka PrnáIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Pavel Retych
(Pavel)
Jana Balážová
Petr Baláž

(Ondřej)

Martina Pípová
Tomáš Pípa

(Lukáš)

Margita JünglingováIIIIIIIIIIIIIIIII
Michal Martinec
(Ondřej)

SENÁTORSKÉ
DNY
21. června 2010

pohotovost
19.-20. 6. 2010
MUDr. Alena Křemenová
Sokolská 129
Děčín IX - Bynov
tel. 412 544 539
26.-27. 6. 2010
MUDr. Tomáš Charvát
U Přívozu 18/4
Děčín III - Staré Město
tel. 412 511 619

Řádková inzerce

Nemovitosti
SKZ NORD, s.r.o., nabízí
k prodeji velmi pěkný družstevní byt 3+1 ve Vilémově.
Byt se nachází v nízkopodlažním zatepleném panelovém domě s plastovými
okny. CENA: 347.000 Kč
(cena včetně provize a převodního poplatku). Více info
na tel. 603 536 548, nebo na
skznord@skz.cz.
Pronajmu byt 3+kk. V klidné části města. Telefon
728 798 854.
Pronájem bytu 2+1
v nově zrekonstruovaném
domě v centru Šluknova.
Nová kuchyňská linka, nová
koupelna… Výměra: 72 m².
Nájem: 5.500 Kč/měs. + služby. Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.

Vyměním domek za
1+1+L s výtahem + doplatek.
Volat po-ne 7.00-8.00 hod.;
20.00-21.00 hod. Telefon
412 371 467.
Prodej ideální poloviny
rodinného domu ve Varnsdorfu. Snížená prodejní cena:
1.080.000 Kč. Info Lužická R. K.
Tel. 412 333 281, 602 108 404.
Prodej zrekonstruované
vilky v Krásné Lípě. Nová
střecha, fasáda, plastová
okna, podlahy, koupelna, vnitřní rozvody, … Na pozemku
zděná zahradní kolna, roubený
přístřešek pro 2 auta. Snížená
prodejní cena: 2.680.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Prodej rodinného domu
v Rybništi. Udržovaná okrasná
zahrada s dřevěným domkem.
Výměra: 987 m 2 . Snížená
prodejní cena: 1.550.000 Kč.
Info Lužická R. K. Tel.
412 333 281, 602 108 404.
Pronajmu nebytové prostory v centru Varnsdorfu,
prodejní plocha 150 m2, skladovací prostory. Za obchodním centrem Hypermarket
Albert. Tel. 607 700 443.
Přenechám družstevní byt
3+1+L zvýš. přízemí. Cena:
560. 000 Kč. Tel. 607 981 409.
Výkup nemovitostí a bytů. Tel. 800 998 877.

Služby
Salon pro psy - koupání, stříhání, trimování,
drápky, čištění uší. Možnost
úpravy také u vás doma.
H. Matoušková, Jiříkovská 99,
Rumburk. Tel. 412 333 365,
604 854 748.
www.hubnu.net - Chcete
krásné křivky? S pomocí našich programů a za dohledu
našeho poradce to jde. Vyzkoušejte měsíční program.
Snížení a udržení váhy.
Vyzkoušejte byl. produkt
EMULIPS, odbourá podkožní tuk. Cena: 375 Kč.
Bal. vydrží až 3 měsíce.
ABdenis@email.cz.
Úpravy a opravy oděvů,
tašek, batohů. Kvalita za
rozumnou cenu. E. Krásnohorské 1549, Varnsdorf.
J. Zarnack. Tel. 728 764 809.
Výplata exekucí a zástav.
Tel. 800 998 877.
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TRENÉŘI HODNOTILI SEZONU BASKETU

PROHLÁŠENÍ STOLNÍCH TENISTŮ
Skončí, či neskončí jedna
z nejstarších amatérských lig
stolního tenisu v Ústeckém
kraji? Náš oddíl trvá již 37 let
a v současné době má 40
členů. Veškeré financování oddílu si členové platí sami. Naše
roční náklady činí 98.000 Kč.
Kvůli finančním potížím jsme
se obrátili na město a požádali o dotaci na činnost oddílu.
Částka, o kterou jsme požádali,
činila 30.000 Kč. Z této částky
jsme chtěli financovat nábor

mládeže a část použít na
provoz herny pro hrací období
2010-2011. Bohužel město se
k nám obrátilo zády. Tímto článkem se obracíme na sponzory,
kteří nám pomohou udržet stolní
tenis ve Varnsdorfu. Sponzory,
kteří nás podpoří, zveřejníme
v dalším článku Hlasu severu. Možnost kontaktování na
telefonu 606 215 920. Projednáno na členské schůzi oddílu
dne 30. 4. 2010.iii Pavel Šimek,
předseda oddílu

Výsledky MLSHM a olympiád škol
Celkové výsledky MLSHM 2010 ve Varnsdorfu - dívky:
1. Gymnázium Rumburk, 2. Gymnázium Varnsdorf, 3. SŠS a CR Varnsdorf, 4. ZŠ Edisonova Varnsdorf, 5. VOŠ a SPŠ Varnsdorf, 6. ZŠ Seifertova Varnsdorf, 7. Gymnasium Seifhennersdorf, 8. SLŠ a SŠ Šluknov. Chlapci: 1. VOŠ a SPŠ Varnsdorf, 2. SPŠ technická Varnsdorf,
3. Gymnázium Rumburk, 4. SŠS a CR Varnsdorf, 5. OA a SZŠ Rumburk,
6. Gymnázium Varnsdorf, 7. ZŠ Edisonova Varnsdorf, 8. ZŠ Seifertova Varnsdorf, 9. Gymnasium Seifhennersdorf, 10. SLŠ a SŠ Šluknov.
Olympiáda ZŠ 1. - 5. ročník 2010 - dívky: 1. ZŠ Edisonova,
2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Karlova, 4. ZŠ Seifertova, 5. ZŠ Bratislavská.
Chlapci: 1. ZŠ Edisonova, 2. ZŠ náměstí, 3. ZŠ Seifertova,
4. ZŠ Karlova, 5. ZŠ Bratislavská.
Olympiáda mateřských škol 2010. 1. „Stonožka“ - T. G. Masaryka
Varnsdorf, 2. „Sluníčko“ - Křižíkova Varnsdorf, 3. „Zahrádka“ - Pražská Varnsdorf, 4. „Čtyřlístek“ - Nezvalova Varnsdorf, 5. „Na kopečku“
- Národní Varnsdorf, 6. „Jeřabinka“ - Seifertova Varnsdorf.
Zbyněk Šimák

VÍTĚZSTVÍ SI ODVEZL TÝM
LIBERCE - DOUBÍ
Memoriál Václava Charváta za účasti čtyř týmů přinesl toto pořadí
gard: 1. Liberec - Doubí, 2. Rumburk, 3. Varnsdorf , 4. Spitzkunnersdorf. V domácí varnsdorfské sestavě pořadatelů se vystřídali: bratr
Václava Charváta Jiří (70 let), J. Vít a M. Hudec v brance a dále hráči
K. Knitl, J. Swadosch, L. Relich, J. Relich, R. Vít, M. Dřevikovský,
M. Mikolášek, Z.Váňa, M. Račuk, V. Kotiš, J. Stehlík, P. Lisý,
T. Skotnica, J. Eliáš, P. Kolka, M. Hovanicz.
V závěru května vybojovala varnsdorfská garda vítězný zápas ve
Spitzkunnersdorfu, kde přesvědčivě vyhrála 1:7 (1:2). Branky J. Eliáš,
T. Skotnica, Z. Hovorka po 2 a M. Mikolášek.
R. V.

BILIÁROVÝ TURNAJ MARUŠKY
V restauraci Maruška hráli tamní štamgasti a pár jejich soupeřů
z města (celkem 12 hráčů) dlouhodobý biliárový turnaj. Konečné pořadí bylo toto: 1. Honzík Novák, 2. Pepa Hýra, 3. Jiří Šeps, 4. L. Wimmer,
5. P. Doležal, 6. J. Kokta, 7. Mirulín, 8. R. Vít, 9. J. Minařík ml.,
10. S. Koch st., 11. J. Turek, 12. S. Svoboda. Krátce po turnaji vystřihl
triko vítězi Novákovi pokerový průkopník R.Vít.
Mirulín

Družstvo U14 a U16 Ing. M. Novotný: Cílem družstva,
které postoupilo do vyšší věkové
kategorie – tzv. U14, bylo projít
úspěšně kvalifikací a získat
právo účasti v žákovské lize.
Tento cíl se nepodařilo splnit
a po porážkách od USK Praha,
Liberce a Klatov zůstal Slovan
Varnsdorf jako jediný celek U14
v oblastní soutěži. Po odchodu
čtyř hráčů z Boletic zpět do
Děčína bylo družstvo doplněno
o hráče ročníků 1994-1995
a bylo přeřazeno do kategorie
U16, kde startovalo celkem pět
družstev. Výsledky odpovídaly
tomu, že zde Slovan nastupoval proti o rok až dva starším
a vyspělejším soupeřům. Most- vítěz této kategorie a družstvo
z Nového Boru byly nad naše
síly a třetí skončil celek Klášterce nad Ohří, který jsme
dokázali jednou v domácím
prostředí porazit. V konečné
tabulce jsme skončili na čtvrtém
místě s pěti výhrami a jedenácti
porážkami. Posledním družstvem v tabulce bylo Ústí nad
Labem. V průběhu celé sezony
byla výkonnost družstva závislá
zejména na úspěšnosti hráčů
Vojty Lehrocha a Jaroslava
Tomka, kteří také zaznamenávali nejvíce bodů. Svými výkony
se k nim většinou mohl připojit
i na rozehrávce spolehlivý Aleš
Sovák. Ostatní již svými výkony
zaostávali. Dalším problémem je

malý počet hráčů. Družstvo se
nepodařilo doplnit o ty, kteří jsou
narozeni v letech 1996-1997. Při
hodnocení sezony 2009/2010
proto nemůžeme být spokojeni.
Příprava proběhla v neobvyklém
rozsahu a byla podřízena úspěchu v kvalifikaci o žákovskou
ligu. Hráčům nelze upřít zájem
o basketbal, ale chybí jim chuť
tvrdě na sobě pracovat a odevzdávat na tréninku i v zápasech
daleko více. Za těchto podmínek
je další budoucnost družstva velmi nejistá.
Junioři U18 - Ing. Z. Strolený:
Družstvo juniorů U18 (ročník
narození 1992-95) hrálo oblastní soutěž juniorů U18. Před
sezonou odešli tři hráči základní
sestavy, a tak se v konkurenci
prakticky totožných sestav

Atletky gymnázia opět na bedně
V nepříjemném počasí proběhlo okresní kolo Poháru rozhlasu, kde
si vybojovala prvenství družstva mladších i starších žákyň, mladší
žáci skončili na pěkném 3. místě. Obě družstva děvčat si zajistila
postup do krajského finále v Bílině, kde v napínavých bojích ukázala
kvalitu, řada dívek si zlepšila osobní rekordy a jsou schopné úspěšně
závodit s konkurencí všech škol kraje. Mladší dívky skončily třetí a
starší na perfektním druhém místě. Největšími oporami byly mezi
mladšími žákyněmi B. Škvorová a K. Špičková, mezi staršími M.
Váňová, P. Řeháková a M. Smrčková. Ale i výkony všech ostatních dívek byly nepostradatelné pro celkový výsledek družstev.
Byly jimi L. Ryšavá, Z. Brádlerová, K. Krulišová, S. Gunterová,
M. Dítětová, T. Hrabalová, A. Dědečková u mladších a V. Šmídová,
P. Zeleňáková, K. Pokorná a A. Jará u starších. Reprezentace
i jejich nasazení byly skvělé.
R. Holubářová

POHÁR MISTRŮ TAKÉ PRO NIC-MOC
Družstvo NIC-MOC na
závěr sezony ještě odehrálo
dva duely Poháru mistrů Šluknovského výběžku (PMŠV)
s vítězem Rumburské amatérské bowlingové ligy (RABL)
týmem SPORTLIFE A. První
utkání se odehrálo v Rumburku
a varnsdorfský tým v sestavě
J. Vašut, J. Trojan, M. Král,

soupeřů neočekával podobný
úspěch, jakého se dosáhlo loni
v podobě druhého místa. Kladem
rozpisu soutěže bylo sehrání
celkem 24 utkání, kdy jsme se
střetli jak s vyspělými soupeři,
tak i se soupeři, s nimiž mohli
dostat příležitost všichni hráči
z lavičky. Celkově juniorka obsadila čtvrté místo. K lepšímu umístění chyběla kvalitnější účast
hráčů v důležitých zápasech.
Nepřehlédnutelné byly výkony
stále se lepšících nejmladších
hráčů týmu – Vojtěcha Lehrocha
a Jaroslava Tomka, na nichž je
vidět, kolik dávají tomuto sportu
a kteří jsou za svou snahu odměněni možností zasahovat do
bojů v extralize kadetů v barvách
libereckých Kondorů.
TJ Slovan - oddíl basketbalu

R. Pácha podlehl po pěkném
souboji o 52 bodů (1587:1535).
V domácí odvetě za NIC-MOC
váleli M. Knap, D. Katzer,
J. Trojan, J. Vašut a s přehledem zlikvidovali ztrátu z prvního
zápasu a zvítězili o 244 bodů
(1337:1093). Bylo to první
uspořádání zápasů PMŠV
a snad se stanou tradicí.

INZERCE

Ti, kdož se jich zúčastnili,
byli spokojeni. Jak vítězové, tak
i poražení.
Dohrána byla také Českolipská amatérská bowlingová
liga (ČLABL), kde varnsdorfský
tým získal 16 bodů, stejně jako
třetí a čtvrtý. Ovšem vinou horšího průměru obsadil 5. místo.
ZdS

Do pokerové
soutěže
zasáhla žena
Červnového 23. kola se
zúčastnila i první žena. I když
slečna Pavlínka skončila na
posledním místě, patří jí určitě
obdiv, že se nebála a sedla si
k pokerovému stolu s muži.
Dokázala tak, že si tuto hru mohou vyzkoušet opravdu všichni.
Pořadí VPT na předních místech
po 23. kole: 1. Richard Brůna,
2. Liberečák, 3. Aleš Němec,
4. Roman Vít, 5. Mirek Burda.
R. V.

Áčko šesté, žáky vyřadily Teplice až na penalty

Jan Novota porazil Lukáše Bauera

Na 17. ročníku asi nejznámějšího českého MTB maratonu – Král
Šumavy porazil Jan Novota na střední 70 km dlouhé trati Lukáše
Bauera (2.) a Martina Jakše (5.), bronzové medailisty z OH ve
Vancouveru.
ZdS, foto FUN BIKE TEAM

TOMÁŠ BERAN JUNIORSKÝM
MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY
Na MČR v naturální kulturistice 2010 získal Tomáš
Beran na svých prvních závodech zlatou medaili mezi
juniory, bronz v mezinárodním startu a současně se
nominoval na mistrovství Evropy. Soutěž je určená
pro sportovce, kteří se připravují jen naturálními - přirozenými prostředky výživy, bez použití jakýchkoliv
zdraví škodlivých látek. Tomáš bydlí na Studánce
a momentálně studuje v Liberci.
FIT-CENTRUM.cz

Jediná jarní výhra házenkářů
S malým počtem hráčů
odjížděli házenkáři TJ Slovan
Varnsdorf sehrát utkání s Loko
Česká Lípa. Po celkem vyrovnaném poločase ve druhém dějství
hosté nestačili a výsledek zněl
jednoznačně 29:13 (11:9).
Branky J. Mareš 4, P. Kepka 3,
J. Janošek, M. Přibyl a O. Rybář po 2. Komentář V. Millera: „Krom toho, že jsme hráli
v malém počtu, tak se v Lípě
hraje na antuce, a na tu nejsme vůbec zvyklí.“ V dalším
utkání venku měli za soupeře
Elektro Praga Jablonec B
a připsali si v prostředí tohoto
soupeře první jarní výhru 17:22
(8:10), když se střelecky dařilo
zejména Krátkému a Janoškovi.
Sestava a branky: V. Vodrážka
– Z. Ticháček, O. Rybář 3,

M. Přibyl, V. Müller, J. Mareš 1,
M. Krátký 9, L. Kočiš 3, P. Kepka,
J. Janošek 6, M. Hozák. Branky ze „sedmiček“ 2:0. Na závěr
soutěže čekali nejtěžší soupeři.
Doma Liberec a venku Děčín.
S libereckým Handbalem se
prohrálo 22:34 (11:15), branky
dali Rybář 7, Mareš 5, Janošek
5, Müller 2 a Stehlíček, Ticháček
a Krátký po 1 brance. V Děčíně
se Slavojem přišla podobná
porážka, a to 31:23 (15:12).
O branky se tam postarali Mareš
5, Janošek 5, Krátký 4, Stehlíček
3, Rybář 3, Müller 2, Ticháček
1. Severočeskou ligu mužů
vyhrál Děčín s 21 body, na 20
zůstal Liberec. Další pořadí:
Česká Lípa 16, Jablonec B 8,
Žatec 7, Chemička Ústí B 7,
Varnsdorf 5 bodů.
ZdS

V České fotbalové lize odehrál SK Slovan během čtrnácti
dnů tři zápasy. V předehrávce
prohrál v Karlových Varech, když
se hattrickem prosadil Geňo. Na
stav 2:1 v poločase snižoval Jirka Kabele, Vlasta Chod pak trefil
z PK spojnici tyče a břevna, další
šance Slovan nevyužil, a tak byl
nakonec potrestán třetí brankou
minutu před závěrem střetnutí.
V Králově Dvoře varnsdorfští fotbalisté zvítězili 1:2. Do přestávky
se dvakrát gólově zapsal další
Jirka v týmu, Procházka. Domácí snížili až těsně před koncem
a podle trenéra Zbyňka Busty
mohlo být naše vítězství daleko
přesvědčivější. Poslední mistrák
sezony doma s Vltavínem skončil 2:2. Dva góly dal Hyka (46.
z PK, 69.) a hosté dokázali góly
v 71. a 72. vyrovnat. Slovanu tak
uniklo lepší umístění.
Starší dorost prohrál po ode-

vzdaném výkonu v Ústí n. L. 4:0.
Doma hostil Horní Měcholupy,
zahazoval šance a soupeř jej
pak gólově trestal ve druhé půli
- výsledek 0:3. Mladší dorostenci
s torzem týmu a po boji podlehli
v Ústí 2:1. Jednu branku inkasovali z přísného PK a jejich
gól vstřelil Fiala. Doma podlehli
Horním Měcholupům 1:4.
Starší žáci deklasovali
Krupku 8:0, branky Kurel 3,
Šolín 2, Hoke 2 a Doležal. Ve
svém utkání jara, semifinále
Severočeského poháru, hostili
ligové Teplice a nebylo daleko
k senzaci. Po vedení 2:0 byl
poločas 2:3 a konečný výsledek

4:4. Rozhodovaly penalty a na ty
naši žáci podlehli 7:8 až v deváté
sérii. Branky v utkání dali Heinrich, Spurný, Zíma a Šolc z PK.
CD z tohoto dramatického zápasu si lze zakoupit na sekretariátu
Slovanu. Reputaci si pošramotili
žáci v Bílině v posledním zápase sezony vysokou prohrou 5:1,
když se trefil pouze Kurel. Mladší
žáci si proti Krupce také vylepšovali skóre výsledkem 9:1. Góly
Kolár 3, O. Kramer 2, J. Novák,
Žďánský, Polák a Černý. V Bílině prohráli těsně 2:1 a mnoho
šancí zahodil autor jediného gólu
Jessl. K umístěním týmů se vrátíme v příštích číslech HS. ZdS

Fotbaloví pamětníci mají opět sraz
Těm varnsdorfským připomínáme, že v pořadí již 9. setkání fotbalového Spolku bývalých hráčů a funkcionářů Šluknovského výběžku
nad 60 let se koná ve sportovním areálu ve Vilémově v sobotu dne
19. června od 14 hodin s bohatým kulturně-sportovním programem
i rozmanitým občerstvením.
ZdS

ŠACHOVÉ Úspěch volejbalových juniorek
STŘÍPKY
Krajského přeboru Šachového svazu Libereckého kraje
v Novém Městě pod Smrkem se
ve skupině do 16 let zúčastnili
mezi 23 mladými šachisty také
Lukáš Dobeš (19. místo, 4 body)
a Patrik Poříz (21., 3), oba hráči
DDM Varnsdorf. Jejich vedoucí
Václav Halba uvedl: „Žádný
zázrak se nekonal, ale získávat
zkušenosti v takové konkurenci
je neocenitelné.“ V České Lípě
dále proběhl KP žáků do 10 let,
kterého se zúčastnil pouze Václav Paulus a obsadil 3. místo.
Tímto úspěchem se kvalifikoval
na mistrovství Čech, které se
koná na podzim v Klatovech.
Na seniorském šachovém
turnaji v SRN si dobře vedl
mezi dvaceti pěti konkurenty
varnsdorfský šachista Petko
Kavalski. Ten v sedmikolovém
turnaji dosáhl na zisk čtyř bodů
a obsadil solidní 7. místo.
Šachový festival v Ústí n. L.
zahrnoval devět turnajů od
mládeže po veterány. V turnaji
veteránů a zdravotně hendikepovaných startovalo 32 šachistů
a mezi nimi se umístil Václav
Vladyka na 8. místě se ziskem
čtyř bodů.
V.H., V.V.

Družstvo volejbalových juniorek Slovanu Varnsdorf ukončilo
soutěžní sezonu 2009-2010 v krajském přeboru Libereckého kraje.
Výbornými výkony v posledním turnaji hraném v Jablonci nad Nisou
si zajistilo celkovou 3. příčku a bronzové medaile. Naše družstvo
nestačilo pouze na výběr Libereckého kraje KCM, který se stal
celkovým vítězem soutěže bez jediné porážky. Poměrně snadno
si mladé volejbalistky tentokráte poradily se soupeřkami z Jablonce
a Stráže p. Ralskem. Na dobrém výsledku má velkou zásluhu nová
trenérka Ivana Procházková, která zúročila své dlouholeté hráčské
zkušenosti. Nemalou měrou se na zlepšených výkonech družstva
projevily i společné tréninky s družstvem žen Slovanu. Výsledek je
o to cennější, že družstvo má pouze 7 juniorek a 1 žákyni.
Text a foto Jiří Ježek

Nabídka pronájmu kurtů u haly
Volejbalový oddíl Slovanu nabízí zájemcům o sportování pronájem
kurtů na období od května do října v termínech, kdy se na kurtech
nekonají soutěžní utkání či tréninky. Více informací lze získat na
e-mailu damnitz@centrum.cz nebo telefonicky na č. 777 922 959.
Petr Damnitz
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